
Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Merkenemnda i Nord-Trøndelag 
Møtested: Scandic Hell hotell, Stjørdal 
Dato: 22.08.2017 
Tidspunkt: 10:00 – 11:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Anta Joma 

Jon Andreas Stenfjell 

Sonja Kristine Danielsen 

LEDER 

NESTLEDER 

MEDL 

 

 

 

 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Lars Isak Påve Sonja Kristine Danielsen  

   

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

Risten-Marja Inga Utvalgssekretær 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
 
 
 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresaker   

ST Konstituering av merkenemnda i Nord-Trøndelag 

2017 – 2020 

 2017/2813 

   

OR Behandling av klage på merkesøknad, Evald 

Stenfjell, Låarten sijte 

 2016/2086 

 

ST Søknad om registrering av reinmerke – Stig Daniel 

Danielsen 

 2017/1663 

 

ST Behandling av retningslinjer for merkenemnda i 

Nord-Trøndelag 

 2017/361 

 

EVT  Eventuelt 
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Konstituering av merkenemnda i Nord-Trøndelag 2017 - 2020 

 

Saksdokumenter: 

1. Valg av merkenemnd i Nord-Trøndelag reinbeiteområde   Dato: 02.05.2017  

________________________________________________________________________ 

 

 

Merkenemndas vedtak: 

Leder: Anta Joma – enstemmig vedtatt  

Nestleder: Jon Andreas Stenfjell – enstemmig vedtatt 

Nemndsmedlem: Sonja Kristine Danielsen 

 

Saksfremstilling: 

Reindriftslovens § 37 sier at det i hvert reinbeiteområde skal velges en merkenemnd på 
minst 3 medlemmer, med personlige varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmene 
velges av distriktslederne. Fylkesmannen utpeker sekretær for nemnda. I Nord-
Trøndelag reinbeiteområde har det vært vanlig at merkenemnda har en funksjonstid på 4 
år.  
 
I brev av 30.05.2016 ble hver av distriktslederne oppfordret til å fremme en kandidat til 
merkenemnda. Alle distriktslederne ga tilbakemelding på denne henvendelsen.  
Fylkesmannen innkalte distriktslederne til møte den 19.04.2017 for i fellesskap å foreta 
det formelle valget av merkenemnd for ny periode.  
 
Følgende møtte:  

Dato: 10.08.2017 
Arkivsaksnr: 2017/2813  

Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 1/17 22.08.17 
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Terje Haugen – Fovsen Njaarke sijte 
Nils S. Danielsen – Gasken Laante sijte 
Hanne-Lena Wilks – Skæhkere sijte 
Kjell Jøran Jåma – Låarte Sijte  
 
Forfall: Algot Jåma (Tjåehkere sijte) og Inger Berit Anti (Åarjel Njaarke sijte)  
 
 
Distriktslederne oppnevnte enstemmig følgende medlemmer og varamedlemmer som 
merkenemnd i Nord-Trøndelag reinbeiteområde for perioden 2017 – 2020:  
 
 
Medlem       Personlig varamedlem  
Anders Joma, Tjåehkere sijte   John Kristian Jåma, Fovsen-Njaarke  
Jon Andreas Stenfjell, Låarte sijte    Pål Kristoffer Toven, Åarjel-Njaarke sijte  
Sonja Kristine Danielsen, Gasken-Laante sijte Lars Isak Påve, Skæhkere sijte  
   
 
 
Den nye merkenemnda velger ved første avholdte møte hvem som skal være leder.  
 

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 37 merkenemnd og klagenemnd 
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Orientering om behandling i klagenemnda – søknad om reinmerke til Evald 

Stenfjell, Låarten sijte.  

 
Saksdokumenter: 
 

1. Brev ang. klagenemndas vedtak i sak 8/17    Dato: 26.06.2017 

2. Møtebok, klagenemnda 8/17      Dato: 07.06.2017 

_______________________________________________________________________ 

 
Orientering om vedtak i klagenemnda 
 
Klagenemnda for reinmerkesaker har i møte den 07.06.2017 vedtatt å opprettholde 
merkenemnda i Nord-Trøndelags vedtak om godkjenning av reinmerke i sak 1/16. Evald 
Stenfjell innvilges dermed omsøkt merke. Se utdrag fra klagenemndas møtebok for 
fullstendig behandling.  

 
Saksfremstilling: 
 
Evald Stenfjell tilhørende siidaandel VG46 Niila Blind, Låarten sijte søkte om registrering av 
merke 09.01.2016. Dette merket ble påklaget.  
 

Merkenemnda vedtok å godkjenne merket med begrunnelse i blant annet at det omsøkte 
merket hadde tidligere vært i bruk i samme sijte siden 1931. Merket ble sendt på kunngjøring 
til siidaandelene i Nord-Trøndelag, fylkesmennene i Nordland og Sør-Trøndelag, samt til 
Sametinget i Sverige. Det kom innen fristen den 01.07.2016 en klage fra Jijnjevaerie 
sameby. Klagen ble begrunnet i form av merkelikhet. Merkenemnda opprettholdt sitt vedtak i 
sak 1/16 om å godkjenne omsøkt merke til Evald Stenfjell. Saken ble oversendt til 
klagenemnda for merkesaker for endelig behandling. 
 
 
 
 

Dato: 10.08.2017 
Arkivsaksnr: 2016/2086  

Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
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Søknad om reinmerke til Stig Daniel Danielsen, Gasken-Laante sijte / 

Færen reinbeitedistrikt 

Saksdokumenter: 

 

1. Søknad om registrering av reinmerke m/ vedlegg   Dato: 16.02.2017 

2. Høring – søknad om registrering av reinmerke   Dato: 07.03.2017 

3. Klage på omsøkt merke       Dato: 25.04.2017 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemnda tar klagen til Lars Tony Danielsen til følge. På bakgrunn av merkenemndas formål. 

Rent praksis vil endringen medføre ytterligere fare for forveksling da merket søkes inn i samme sijte.. 

I tillegg kommer merket til å vanskeliggjøre videre bygging av Lars Tony Danielsens 

arvinger/etterkommere.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Saksfremstilling: 

Stig Daniel Danielsen, siidaandelsinnehaver i VA28, Gasken-Laante sijte/ Færen reinbeitedistrikt 

søkte om endring i eget eksisterende merke. Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 
åelkies kruehkie minngelde, tsiehkie minngelde jïh tsiehkie åvtelde 
Garrah snïjre åvtelde jïh gøøkte saerkieh snïjren tjirrh, voeles minngelde 
 
 
Søker har per dags dato registrert dette merket (reg. 26.01.1986):  

Dato: 10.08.2017 

Arkivsaksnr: 2017/1663  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
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Det opplyses i saksbehandlingssystemet i merkeregisteret at dette merket: «Merket er 

registrert som bimerke inntil 5 år, eller inntil Nils K Danielsen sitt hovedmerke (merkenr 76) 

blir slettet. Jfr Merkenemnda sak 20/85». 

 

Søker Stig Daniel Danielsen har rett til å inneha reinmerke etter Reindriftslovens § 32 første 

ledd pkt. 2 og 3, jf. § 9 første og andre ledd. Han er siidaandelsinnehaver i VA28, Gasken-

Laante sijte og er av samisk ætt.  

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige, og det er ikke funnet identiske merker i 

henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk. Søknaden er i tråd med § 39 

saksbehandling sendt på høring til samtlige siidaandeler i Nord-Trøndelag, Sametinget i 

Sverige og Fylkesmennene i Nordland og Sør-Trøndelag med frist for eventuelle klager den 

25.04.2017. 

 

Innen fristen utløp kom det inn en klage fra Lars Tony Danielsen, også siidaandelsinnehaver i 

Gasken-Laante sijte. Klagen begrunnes med at det merket søker har registrert i dag allerede er 

likt med klagers merke, og at ved å tilføye ekstra snitt vil utgjøre enda større merkelikhet. Det 

opplyses også om at det anvendes klips i tillegg. Klager, Lars Tony Danielsens merke har 

følgende snitt: 

 

 
 

 
 

Fylkesmannens vurdering: 

Søker oppfyller vilkår jfr. Reindriftslovens § 32 pkt. 2 og 3 og har dermed rett til reinmerke. 

Merkelikheten mellom klager og søkers eksisterende merker er tilstede. Merkene synes også å være 

utledet fra deres far, Nils K. Danielsens merke. Nils K. Danielsens merke har følgende snitt: 

 

 

To av siidahar utledede merker fra deres fars merke, hvor det er satt saerkie snïjren tjirrh, men da med 

kruehkie åvtelde: 
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 Joakim Danielsen 

Tony Kristoffer Danielsen 

 

 

Det er også merkelikhet mellom Stig Daniel Danielsens eksisterende merke og Elias Sammol Gaino 

Danielsen (sønn av Elias Paul). Elias Danielsens merke har følgende snitt: 

  
 

 

Alt. 1: 

Merkenemnda godkjenner endringen i Stig Daniel Danielsens merke og avviser klagen fra Lars Tony 

Danielsen.  

 

 

 

 

Alt 2:  

Merkenemnda tar klagen fra Lars Tony Danielsen til følge.  

 

 

 

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

- Reindriftslovens § 39 Saksbehandling 
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Behandling av retningslinjer for merkenemndas saksbehandling 

Saksdokumenter: 

 

1. Klagenemndas vurdering av retningslinjene Nord-Trøndelag Dato: 07.02.2017 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemndas sekretær utarbeider et sammenfattende dokument og sender det til nemndas 

medlemmer som forberedning til neste møte.  

 

Saksfremstilling: 

Merkenemndene har jfr. Reindriftslovens § 38 vedta utfyllende retningslinjer for utforming av merker 

mv. Merkenemnda i Nord-Trøndelag utarbeidet et utkast til retningslinjene i møte den 25.05.2016. 

Utkastet ble sendt på høring til siidaandelslederne i Nord-Trøndelag reinbeiteområde.   

 

Landbruksdirektoratet og klagenemnda for reinmerkesaker inviterte til felles gjennom av 

retningslinjene med merkenemndene i Sør- og Nord-Trøndelag. Møtet ble avholdt under jubileumsuka 

i Tråante den 9. februar 2017.  

Fylkesmannen har mottatt klagenemndas vurdering av retningslinjene til Nord-Trøndelag og vi 

gjennomgår disse i fellesskap med merkenemnda i Sør-Trøndelag/ Hedmark og Oppland på 

arbeidsmøte på Hell den 22.08.2017. Målet med arbeidsmøte vil være å kunne utarbeide felles 

retningslinjer for merkenemndene. Deretter sendes utkastet til ny behandling i klagenemnda. Det er 

Reindriftsstyret som til sist skal godkjenne de utfyllende retningslinjene.  

 

 

 

 
Dato: 10.08.2017 

Arkivsaksnr: 2015/5823 - 2017/361    
Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
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Forslag til vedtak: 

Merkenemnda i Nord-Trøndelag vedtar å sende utkastet til utfyllende retningslinjer utarbeidet i 

felleskap med merkenemnda i Sør-Trøndelag/ Hedmark og Oppland reinbeiteområde til klagenemnda 

for behandling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


